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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. θεωρεί ότι το σημερινό οικονομικό πρότυπο που συνεπάγεται την συνεχή μεγιστοποίηση 
της κατανάλωσης, της  παραγωγής και του εμπορίου δεν είναι βιώσιμο καθότι οδηγεί σε 
ολοένα και μεγαλύτερες απαιτήσεις όσον αφορά την χρησιμοποίηση των πόρων και τις 
μεταφορές και σε αυξανόμενες ποσότητες αποβλήτων και εκπομπών, γεγονός το οποίο 
υπονομεύει τις δυνατότητες αποτροπής των σημερινών κλιματικών αλλαγών.

2. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το σημερινό εμπορικό σύστημα οδηγεί σε 
κατανομή της εργασίας η οποία βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε μεταφορές - που δεν 
επιβαρύνονται με τις περιβαλλοντικές δαπάνες που προκαλούν - και σε ομογενή προϊόντα 
τα οποία θα μπορούσαν εξίσου καλά να παράγονται επιτόπου.

3. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ φέρει ιστορική ευθύνη για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και 
έχει συνείδηση του γεγονότος ότι απαιτούνται ουσιαστικές τροποποιήσεις της εμπορικής 
πολιτικής της Ένωσης, η οποία θα πρέπει να ενθαρρύνει την επιτόπια παραγωγή ως μέσο 
για να μειωθεί η ανάγκη μεταφορών, και ζητεί να επεκταθεί η συνεργασία με διάφορες 
αναπτυσσόμενες χώρες, κυρίως με την Κίνα και τις Ινδίες, προκειμένου να επιταχυνθεί η 
περιβαλλοντική μετατροπή, μεταξύ άλλων μέσω της εντατικότερης μεταφοράς 
τεχνολογίας.

4. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εφαρμόσουν το σύστημα του ΠΟΕ για την 
επίλυση διαφορών, προκειμένου να  θέσουν προκλήσεις στις χώρες, οι οποίες επιδοτούν 
υπερβολικά την εγχώρια βιομηχανία μην έχοντας υπογράψει το Πρωτόκολλο του Κιότο, 
όπως οι ΗΠΑ, και θεωρεί επιπλέον ότι πρέπει να επιβάλλονται δασμοί επί του διοξειδίου 
του άνθρακα κατά την εισαγωγή προϊόντων εντάσεως ενέργειας από τις χώρες αυτές.

5. ζητεί να διεξαχθούν εις βάθος αναλύσεις επιπτώσεων, υπό το πρίσμα του κλίματος, του 
φύλου και της βιωσιμότητας, όσον αφορά τα αποτελέσματα πολυμερών και διμερών 
συμφωνιών που αποτελούν το αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και τρίτων 
χωρών, και καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει ρητά την υποστήριξη για 
την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών σε όλες τις συμφωνίες παροχής βοήθειας για 
το εμπόριο ("aid-for-trade") και άλλου είδους αναπτυξιακής βοήθειας.


